
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป$  2560  
วันท่ี  27  กันยายน   2560 

ณ  ห*องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

เป+ดประชุม  เวลา  13.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ*งให*ทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการ[ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก          

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป$ 2560  เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม  2560 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  พิจารณาให*ความเห็นชอบอนุมัติกันงบประมาณรายจ�ายประจําป$

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป$  2560 
วันท่ี  27  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2560 

ณ  ห*องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
99999999999999999999999999999 

ผู*มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ 9 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป*ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล0า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก0วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม0จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป89ยม 
นายเชิด         ป*ญญาชัย 
นายอ:อด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญ>ู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ0ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปDชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 10 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 11 ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป*ง 
สมาชิกสภา อบต. ม. 5 ต.ผาป*ง 

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�       เกษรพรม      
ยิ่ง          พ�อยะ      
วิทยา       กองใจ 
สง�า        ป*ญญาดิษวงศ� 
ชาญกิจ   ป*ญญาดิบวงศ� 
จรัญ        ดีหล0า 
      GลาG 
พิสิฐ        วงศ�สี 
      GลาG 
      GลาG 
วิยะดา  โม0จันทร� 
สาคร       อุปาละ 
นิต          ปาเป89ยม 
เชิด         ป*ญญาชัย 
      GลาG 
สมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญ>ู        ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�      คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ0ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปDชัย      ทิพย�มา 
สมัก       เกตเพ็ช 
สามารถ      ไชยอาษา 

2/ ผู0เข0าร�วม..... 



G2G 
 

ผู*เข*าร�วมประชุม 
คณะผู*บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

 ลําดับท่ี ช่ือ 9 สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 

นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 
นายทัน  ทาวงศ�ยศ 
นางสาวกรรณิกา   แก0วน0อย  

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย ทิชัย 
G 

ทัน  ทาวงศ�ยศ 
กรรณิกา   แก0วน0อย 

ผู*เข*าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ*าง/ผู*เข*าร�วมรับฟ?ง  

ลําดับท่ี ชื่อ G สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
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    10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
17 
 
 

นางสาวสมหมาย ฟ*กเป8Jยม 
นายรุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด  ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�   ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปMอเครือ 
นางสาวชนันธร  วงค�พุทธคํา 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก0ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นางสาวอําพร แก0วหล0า 
นายกิตติภณ เสนสุวรรณ 
นายทวี พุทธวงษ� 

หัวหน0าสํานักปลัด 
ผู0อํานวยการกองช�าง 
ผู0อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ0าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ0าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ0าพนักงานปMองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร0อย 
ผู0ใหญ�บ0านนาริน 
ผู0ใหญ�บ0านห0วยไร� 
ประธานประชาคมบ0านเด�นอุดม 

สมหมาย ฟ*กเป8Jยม 
รุ�งอรุณ  เทียนแก0ว 
กฤตธีรา คําภิธรรม 
สมคิด     ฮ�อธิวงศ� 
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�   โพธ ิ
อุทัย       ปลัดนู 
นฤมล     ปMอเครือ 
ชนันธร  วงค�พุทธคํา 
กาญจนี   ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต   เครือคําวัง 
ศรัณย�    มะหลีแก0ว 
 
สงัด       สุยะทา 
อําพร แก0วหล0า 
กิตติภณ เสนสุวรรณ 
ทวี พุทธวงษ� 

 
3/บันทึกรายงาน..... 



G3G 
บันทึกการประชุมสภาองค�การส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป$  2560 
วันท่ี  27  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2560 

ณ  ห*องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
99999999999999999999999999999 

ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา ได0ตรวจรายชื่อแล0ว ครบองค�ประชุม มีผู0มาร�วมประชุม จํานวน 22 ท�าน ผู0ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน  4 ท�าน คือ นายสุข ยศวงศ� นายสายันต� แก0วกองเครือ  

นายสมใจ ชาวงษ�และนายอ:อด คําภิระเตรียมวงศ� โดยมีนายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน0าท่ีเปRนประธาน ในท่ีประชุม 
และ ได0เรียนเชิญประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและขอให0สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริกกล�าวเปSดประชุมและดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป8  2560   ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ   
   ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
            สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป$ 2560  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� เรียน  ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
ประธานสภาฯ  ผู0ทรงเกียรติ ผู0แทนประชาคม และผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน ซ่ึงรายงานประชุมได0ส�งให0 
                             พร0อมกับหนังสือเชิญประชุมหลายวันแล0ว ท�านสมาชิก คงจะได0อ�านมาเรียบร0อยแล0ว   

                     มีท�านใดมีข0อสงสัย หรือ จะแก0ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาองค�การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4  ประจําป8 2560 เม่ือวันท่ี  15  
สิงหาคม 2560   หรือไม� ถ0าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป8 2560 เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม 2560 โดยการ
ยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4  
ประจําป8 2560  เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม  2560  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม Gเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 22 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียง
ไม�มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$

งบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  15 รายการ    
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะได0ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบและข0อกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง เชิญครับ 
 

4/นายศิลปDชัย..... 



G4G 
 

นายศิลปDชัย ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู0บริหารท0องถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู0เข0าร�วมประชุม ทุกท�านการ

กันเงินงบประมาณรายจ�ายมีระเบียบท่ีเก่ียวข0องดังนี้ 
Gระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 5  
การกันเงิน ข0อ 57 ในกรณีท่ีองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินได0ก�อหนี้ผูกพันไว0ก�อนสิ้นป8 
โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ0าง หรือการเช�าทรัพย�สิน ถ0าเห็นว�าการเบิกจ�ายเงินไปชําระหนี้
ผูกพันไม�ทันสิ้นป8ให0ผู0บริหารท0องถ่ินอนุมัติให0กันเงินไว0เบิกในป8ถัดไปได0อีกไม�เกิน
ระยะเวลาหนึ่งป8 
 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม�แล0วเสร็จ ให0ขอขยายเวลาเบิกจ�ายต�อสภา
ท0องถ่ินได0อีกไม�เกินหกเดือน 
 ข0อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง ยังมิได0ก�อ
หนี้ผูกพันแต�มีความจําเปRนจะต0องใช0จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให0องค�กรปกครองส�วน
ท0องถ่ินรายงานอนุมัติกันเงินต�อสภาท0องถ่ินได0อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป8 
 หากองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินยังมิได0ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขใน
วรรคหนึ่งให0ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได0ไม�เกินอีกหนึ่งป8ต�อสภาท0องถ่ิน หรือ
กรณีมีความจําเปRนต0องแก0ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล�าวท่ีทําให0 ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร0าง ให0ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยาย
เวลาเบิกจ�ายเงินได0ไม�เกินอีกหนึ่งป8ต�อสภาท0องถ่ินแล0วแต�กรณี 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ�ายเงินแล0ว หาก
ไม�ได0ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ�ายจากเงินดังกล�าว ให0เงินจํานวนนั้นตกเปRนเงินสะสม 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เพ่ือให0เปRนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ 
ประธานสภาฯ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 

2547  
หมวดท่ี 5 การกันเงิน ข0อ 59  เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได0
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการกันเงินประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภา 
นายก อบต.แม�พริก องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 

สําหรับโครงการท่ียังไม�ได0ก�อหนี้ผูกพันแต�มีความจําเปRนจะต0องใช0จ�ายเงิน ใน
ป8งบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน 15 รายการ มีดังนี้ 

1. ค�าจัดซ้ือสายดับเพลิง  ตั้งไว* 33,000 บาท เพ่ือใช0สําหรับงานปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
โดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า 14 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1) สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส0น  
2) สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส0น  

2. ค�าจัดซ้ือหัวฉีดฟลEอคและหัวฉีดฝอย ตั้งไว* 28,500 บาท เพ่ือใช0สําหรับงานปMองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยโดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า 15 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) หัวฉีดฟล:อค ปรับ 4 ระดับ จํานวน 1 ตัว 
2) หัวฉีดฝอยพร0อมก0าน จํานวน 1 ชุด   

3. ค�าจัดซ้ือถังดับเพลิงผงเคมีแห*ง ตั้งไว* 2,560 บาท เพ่ือใช0สําหรับงานปMองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า 15 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1) ถังดับเพลิงผงเคมีแห0ง ขนาด 15 ปอนด� จํานวน 2 ถัง   
4. จัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงาน ตั้งไว* 9,500 บาท เพ่ือใช0สําหรับงานกองช�างองค�การบริหารส�วนตําบล 

โดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) หน0า  176 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1) เก0าอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว แบบมีลูกล0อ  
2) ตู0บานเลื่อน จํานวน 1 ตู0 

5. ค�าจัดซ้ือพร*อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว* 88,000 บาท เพ่ือติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดไม�
น0อยกว�า 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ให0กับห0องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลและอาคารท่ีทําการ
องค�การบริหารส�วนตําบล โดยจัดซ้ือตามแผนพัฒนาสามป8  ( พ.ศ. 2560 G 2562 ) หน0า 178 อ0างอิงคุณสมบัติ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ป8 2558 ดังนี้  

1) ขนาดเครื่องปรับอากาศขนาดไม�น0อยกว�า 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
2) ราคาท่ีกําหนดเปRนราคาท่ีรวมค�าติดต้ังแบบแยกส�วน ชนิดแขวน 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม�เกิน 40,000   บีทียู ต0อง
ได0รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟMาเบอร� 5 
4) ต0องเปRนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�งความเย็นและหน�วยระบาย
ความร0อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ_นละออง และสามารถถอด
ล0างทําความสะอาดได0 
6) มีความหน�วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร� 

6. โครงการปรับปรุงบ�อขยะ ตั้งไว* 30,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาปรับปรุงบ�อขยะ หมู�ท่ี 3 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน  
ปรับปรุงบ�อขยะขนาดกว0าง 30เมตร ยาว30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม�น0อยกว�า 1,629 ลูกบาศก�เมตร ตามแบบ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2 หน0า  18 

7. โครงการก�อสร*างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลหลักเมือง ตั้งไว* 68,500 บาท 
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างพ้ืนลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลหลักเมือง หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก 

อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน  ขนาดหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จํานวน 205 ตารางเมตร ตามแบบของ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกและแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
หน0า  13 

8. โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําซอย 3 9 หน*าวัดบ*านแม�พริกบน ตั้งไว* 145,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างรางระบายน้ําซอย 3 G หน0าวัดบ0านแม�พริกบน หมู�ท่ี 4 ตําบลแม�พริก  
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อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว0างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ยาว 55 เมตร พร0อมฝาปSดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป8 
(พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า  11 
 9. โครงการก�อสร*างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งแคมปL ตั้งไว* 337,000 บาท 

เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งแคมปD หมู�ท่ี 7 ตําบลแม�พริก อําเภอ   
แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดปากกว0าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 
201.50 เมตร พร0อมวางท�อลอดกลม คสล.ขนาดเส0นผ�านศูนย�กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 1 ท�อน  และวาง
ท�อลอดกลม คสล.ขนาดเส0นผ�านศูนย�กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 9 ท�อน ตามแบบองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก  และแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า  22 

10. โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําสายซอย 5  ตั้งไว* 165,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างรางระบายน้ําสายซอย 5  หมู�ท่ี 10 ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก 

จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กว0างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 66 เมตร 
พร0อมฝาปSดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  และแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 
2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า  22 

11. โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําสายหน*าโรงเรียนผาป?งหลวง ตั้งไว* 134,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างรางระบายน้ําสายหน0าโรงเรียนผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 ตําบลผาป*ง อําเภอ 

แม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกว0างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 
52 เมตร พร0อมฝาปSดตะแกรงเหล็ก ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกและแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 
– 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า  11 
 12. โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ�อขยะ ตั้งไว*  55,000 บาท  

เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาซ�อมแซมถนนลูกรังสายบ�อขยะ หมู�ท่ี 3 ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัด
ลําปาง ปริมาณงาน ซ�อมแซมถนนลูกรังขนาดกว0างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 600 เมตร โดย
ลงลูกรังซ�อมแซมส�วนท่ีเปRนหลุมเปRนบ�อพร0อมเกลี่ยเรียบ โดยใช0ลูกรังไม�น0อยกว�า 504 ลูกบาศก�เมตร  ตามแบบ
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
2 หน0า  9 

13. โครงการก�อสร*างดาดลําเหมืองคอนกรีตแม�กMองจางใต* ตั้งไว* 86,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งแม�กaองจางใต0 บ0านผาป*งหลวง หมู�ท่ี 2 

ตําบลผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีตขนาดปากลําเหมืองกว0าง
เฉลี่ย 1.00  เมตร ก0นลําเหมืองกว0างเฉลี่ย 0.40  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ยาว 180.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ. 057/2559 และแผนพัฒนา
สามป8 ( พ.ศ.2560 – 2562 ) หน0า 97 

14. โครงการก�อสร*างดาดลําเหมืองคอนกรีตทุ�งม�องล�อง ตั้งไว* 118,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีตสายทุ�งม�องล�อง บ0านผาป*งกลาง หมู�ท่ี 3 ตําบล   

ผาป*ง อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ก�อสร0างดาดลําเหมืองคอนกรีต  ขนาดปากลําเหมืองกว0างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ก0นลําเหมืองกว0างเฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกเลขท่ี มพ. 048/2559 และแผนพัฒนาสามป8     
( พ.ศ.2560 – 2562 ) หน0า 100  
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 15. โครงการสูบน้ําการเกษตรฝายทุ�งเด�นยาว9ร*องแสนเมือง ตั้งไว* 193,000 บาท 

เพ่ือจ�ายเปRนค�าจ0างเหมาโครงการสูบน้ําการเกษตรฝายทุ�งเด�นยาวGร0องแสนเมือง หมู�ท่ี 4 ตําบลผาป*ง 
อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน วางท�อพีวีซี ขนาดเส0นผ�านศูนย�กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 477 เมตรและ
ติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�งพร0อมอุปกรณ� จํานวน 1 เครื่อง และแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หน0า  12 

  
รวมกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนท้ังส้ิน 1,493,060  บาท 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได0ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายและตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 5 การกันเงิน 
ข0อ 59  และท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได0ชี้แจงโครงการท่ีองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก ขอกันเงินประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล0วนั้น มี
สมาชิกสภาท�านใดจะมีข0อสงสัยหรือข0อซักถาม เชิญครับ 

นายศิลปDชัย  ทิพย�มา      เรียน ท�านประธานสภาสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู0บริหาร 
ส.อบต. ม. 4. ต.ผาป*ง และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู0ทรงเกียรติทุกท�าน  

กระผมนายศิลปDชัย ทิพย�มา ขอสอบถามโครงการขยายเขตไฟฟMาเข0าสุสานบ0านห0วยไร�  
ไม�ปรากฏในการขอกันเงิน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2560 ช�วยชี้แจงด0วยครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุมทุกท�าน 

สําหรับโครงการโครงการขยายเขตไฟฟMาเข0าสุสานบ0านห0วยไร� อยู�ในหมวดเงินอุดหนุน
ซ่ึงไม�สามารถกันเงินได0  แต� อบต.ได0ชําระเงินให0กับทางการไฟฟMาส�วนภูมิภาคอําเภอ
เถินแล0ว  แต�ทางการไฟฟMาฯยังไม�ได0เข0าดําเนินการ คงจัดคิวเพ่ือดําเนินการอยู� 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข0อสงสัยหรือข0อซักถามอีกหรือไม� ถ0าไม�มี และเพ่ือให0เปRนไป
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด0วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 5 
การกันเงิน ข0อ 59 จึงขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบให0อนุมัติ กันเงิน
งบประมาณรายจ�ายประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 15 รายการ จํานวน
ท้ังสิ้น 1,493,060  บาท  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีท่ีประชุม  G เห็นชอบให0อนุมัติ จํานวน  22 เสียง ไม�เห็นชอบไม�มี งดออกเสียงไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู0ทรงเกียรติ และแขกผู0เข0าร�วมประชุม 

ทุกท�าน ผมมีเรื่องท่ีจะแจ0งให0ทราบดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 ตามท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�บริหารส�วนตําบลแม�พริกได0รับผลกระทบจาก 
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น้ําป_าไหลหลาก ขอให0 ส.อบต.ประสานกํานัน ผู0ใหญ�บ0านทําโครงการส�งมายัง อบต.
และอําเภอแม�พริกในคราวเดียวกัน ซ่ึงงบประมาณส�วนหนึ่งทาง อบต.จะขอ
งบประมาณจาก อบจ.ลําปาง รวมท้ังงบประมาณจากจังหวัดลําปางด0วย เม่ือทํา
หนังสือเข0ามาแล0วจะให0กองช�างดําเนินการสํารวจประมาณการต�อไป  
เรื่องท่ี 2 ส�วนโครงการท่ีไม�ได0อยู�ในรายการกันเงินได0ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันแล0ว  
เรื่องท่ี 3 กรมส�งเสริมการปกครองท0องถ่ินมีหนังสือสํารวจถนนท่ีได0รับความเสียหายให0
ซ�อมแซมโดยใช0งบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลไปก�อน จึงขอให0 ส.อบต.
สํารวจความเสียหาย แล0วรายงาน อบต.มา 

น.ส.วิยะดา โม0จันทร� ดิฉัน น.ส.วิยะดา โม0จันทร� ขอสอบถามเรื่องการก�อสร0างถนนสายบ0านปางยาว G 
ส.อบต. ม. 8. ต.แม�พริก บ0านแพะดอกเข็ม ในการขอใช0พ้ืนท่ีป_าสงวน ดิฉันได0สอบถามไปยังสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมจังหวัดลําปาง ว�าได0ส�งเรื่องมายัง อบต.แม�พริก
แล0วเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ให0ดําเนินการประเมินผลกระทบด0านสิ่งแวดล0อม 
(EIA) ทาง อบต.แม�พริกจะดําเนินการอย�างไร 

นายถนอมชัย  ทิชัย ดําเนินการประเมินผลกระทบด0านสิ่งแวดล0อม (EIA) เปRนการดําเนินการท่ียุ�งยาก  
นายก อบต.แม�พริก มีข้ันตอนมาก ให0ทําเรื่องถวายฎีกาจะเร็วกว�า น�าจะอ0างถึงการเดินทางของนักเรียน

บ0านปางยาว และทาง อบต.ก็ไม�ได0ต้ังงบประมาณในการดําเนินการเรื่องนี้ไว0 กระผม
จะประสานทางผู0ใหญ�บ0าน บ0านปางยาวมาปรึกษาว�าจะดําเนินการอย�างไรต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ถนนลาดยางสายแม�ปุGต.ผาป*งตอนนี้รถบรรทุกวิ่งขน หิน ทรายเข0าห0วยต0องทําให0ถนน
ประธานสภาฯ  ได0รับความเสียหาย จะปรึกษาท�านนายก อบต.ว�าจะดําเนินการอย�างไรดี 
นายถนอมชัย  ทิชัย ถนนเส0นนี้อยู�ในความรับผิดชอบของ อบจ.ลําปาง  อบต.แม�พริกจะแจ0งหนังสือไปท่ี 
นายก อบต.แม�พริก สํานักงานชลประทานจังหวัดลําปางทราบเรื่องนี้ 
นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ�สี มีเรื่องปรึกษาท�านนายก อบต. 3 เรื่อง  
ส.อบต. ม. 7 ต.แม�พริก 1. เรื่องถนนลูกรังท่ีนํางบประมาณไปดําเนินการ ถนนเหมือนคลื่นทะเล เวลาไป

ตักเตือนผู0รับเหมาก็ไม�พอใจ ชาวบ0านก็เข0ามาบ�น โดยเฉพาะถนนสายแพะใต0ตอนนี้
เละเทะมาก 
2. สะพานห0วยไฟมีถนนใช0เพียงเลนส�เดียว ถ0าฝนตกลงมาอีกก็ไม�ได0หลับได0นอนต0อง
ออกมาดูตลอด 

   3. ส�วนฝายของบ0านห0วยข้ีก็ต0องรอให0น้ําลดก�อนถึงจะสํารวจได0 
นายเชิด ป*ญญาชัย กระผม นายเชิด ป*ญญาชัย จะสอบถามเรื่องถนนลูกรังสายน้ําดิบน้ําครามได0ทํา
ส.อบต. ม. 10 ต.แม�พริก หนังสือมานานแล0วทําไมถึงยังไม�ไปดําเนินการ 
นายถนอมชัย  ทิชัย อบต.แม�พริกทําถนนลูกรังเกลี่ยเรียบไม�ใช�บดอัดแน�น  ไม�ได0ดูหลุม ดูบ�อ  อบต.แม�พริก 
นายก อบต.แม�พริก จะพยามแก0ไขป*ญหานี้ให0ดีท่ีสุด  ส�วนคอสะพานห0วยไฟ กองช�างได0สํารวจประมาณ

การเรียบร0อยแล0ว ขอรอให0น้ําลดก�อนจะรีบเข0าไปดําเนินการให0 ในด0านถนนลูกรัง
สายน้ําดิบน้ําครามของบ0านสันข้ีเหล็กจะใช0งบประมาณของ อบต.ให0รอก�อน และก�อน 
15 ตุลาคม นี้ ฝนน�าจะหมดแล0วรอไม�เกินกลางเดือนจะได0รีบแก0ไขป*ญหา ซ่ึงจะต0องดู
งบประมาณด0วย และผมขอย้ําเรื่องขอซ�อมไฟก่ิง ขอให0ทําหนังสือมาจะได0จัดคิวให0ถูก 
ไม�ใช�โทรศัพท�มาอย�างเดียว ฝาก ส.อบต.ทุกท�านรับทราบตรงนี้ด0วย 
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นายไพรัตน� คันธชุมภู กระผม นายไพรัตน� คันธชุมภู ได0ไปดูอ�างเก็บน้ําห0วยต0อง ได0พบกับหัวหน0าท่ีดูแลการ 
ส.อบต. ม. 2 ต.ผาป*ง ก�อสร0างอ�าง หัวหน0าแนะนํามาว�าถ0าชาวบ0านต0องการดินให0ชาวบ0านทําหนังสือมาท่ี 

อบต.แม�พริก แล0วให0 อบต.แม�พริกทําหนังสือถึงสํานักงานชลประทานจังหวัดลําปาง 
ซ่ึงจะเปRนผู0อนุญาตอีกที ถ0าท�านใดจะเข0าไปดูการก�อสร0างอ�างเก็บน้ําขอให0มีความ
ระมัดระวัง เพราเส0นทางมันคดเค้ียว และขอสอบถามนายก อบต.ว�าการก�อสร0างถนน
ลูกรังเกลี่ยเรียบน�าจะใช0รถเกรดมากกว�ารถไถเพราะว�ามันไม�เรียบ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรื่องการก�อสร0างอ�างเก็บน้ําห0วยต0อง  ก็ถือว�าเปRนผลงานของ อบต.แม�พริกส�วนหนึ่ง  
นายก อบต.แม�พริก ขอให0 ส.อบต.เข0าไปดูแลด0วย ส�วนเรื่องถนนลูกรังเกลี่ยเรียบในโอกาสต�อไปจะทําเปRน

ลูกรังบดอัดแน�น ถนนลูกรังพอเจอฝนจะยุบหินก็จะโผล� ซ่ึงโครงการมันเปRนโครงการ
ซ�อมแซมเราก็ต0องแก0ไขกันไป พอฝนหมดโครงการไหนต0องซ�อมแซมก็จะรีบ
ดําเนินการให0  

นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ�สี สอบถามเรื่องโครงการก�อสร0างประปาของบ0านห0วยข้ีนกเม่ือป8 
ส.อบต. ม. 7 ต.แม�พริก ท่ีแล0ว น้ํามันไม�ไหล จะทําหนังสือมา ว�ามันใช0ไม�ได0จะทําอย�างไรโครงการอยู�ในช�วง

ประกันกับผู0รับจ0างหรือเปล�า 
นายถนอมชัย  ทิชัย โครงการก�อสร0างประปาของบ0านห0วยข้ีนกหมดการประกันสัญญากับผู0รับจ0างแล0ว 
นายก อบต.แม�พริก ถ0าเดือดร0อนขอให0ทําหนังสือแจ0งมายัง อบต.ก�อน 
นายพิสิฐ วงศ�สี  กระผม นายพิสิฐ วงศ�สี สอบถามเรื่องชาวบ0านมาโวยวายเรื่องน้ําท�วมบ0านว�าอบต.   
ส.อบต. ม. 7 ต.แม�พริก อยู�ไหน ทําอะไรอยู�เด๋ียวจะส�งเรื่องไปหาผู0ว�าราชการจังหวัด นายกจะดําเนินการ 

อย�างไร และสอบถามเรื่องหินก0อนใหญ�กลัวว�าจะมาหล�นทับทางจะเดือนร0อนแก�ผู0
สัญจรไปมา จะแก0ไขป*ญหาอย�างไร 

นายถนอมชัย  ทิชัย นายอําเภอเข0าไปดูแล0ว จะแจ0งกรมทางหลวงต�อไป 
นายก อบต.แม�พริก 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายศิลปDชัย  ทิพย�มา      กระผม นายศิลปDชัย ทิพย�มา ได0เห็นหนังสือทางไลน�ว�าให0ท0องถ่ินจัดกิจกรรม 
ส.อบต. ม. 4. ต.ผาป*ง วันครบรอบธงชาติไทย 100 ป8 ในวันท่ี 28 กันยายน 2560 ว�าทาง อบต.แม�พริกจะทํา

กิจกรรมหรือไม�ขอให0แจ0ง ส.อบต.ทราบ 
นายถนอมชัย  ทิชัย อบต.แม�พริกจะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยในวันพรุ�งนี้เวลา 08.00 น. ให0พนักงาน
นายก อบต.แม�พริก กับคณะผู0บริหารเข0าร�วมกิจกรรม  
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม�  ถ0าไม�มี ผมขอปSดการประชุม และขอให0ทุก
ประธานสภาฯ  ท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 
ป+ดประชุมเวลา  16.00  น.  

(ลงชื่อ)             ศิลปDชัย  ทิพย�มา 
                      (นายศิลปDชัย  ทิพย�มา)         
                                    เลขานุการสภา/ผู0บันทึก 
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 (ลงชื่อ)            พิสิฐ  วงศ�ส ี

         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      
                ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
  

 
(ลงชื่อ)         สง�า  ป*ญญาดิษวงศ� 

    (นายสง�า  ป*ญญาดิษวงศ�) 
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (ลงชื่อ)        อ:อด  คําภิระเตรียมวงศ� 

    (นายอ:อด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   ทราบ 
 

 
(ลงชื่อ)       ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 

   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  
                                          ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 


